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L’Esport d’Estiu de Tàrrega tanca la quarta edició amb 134 nens
❘ TÀRREGA ❘ La quarta edició de
l’Esport d’Estiu deTàrrega ha
finalitzat amb la participació
de 134 nens, que han pogut
disfrutar de diferents activitats

físiques i de lleure durant les
últimes setmanes. Els partici-
pants, d’edats compreses en-
tre els 7 i els 12 anys, han po-
gut practicar tot tipus d’esports

com bàsquet, futbol, handbol,
natació, patinatge, vòlei plat-
ja, bitlles, equitació i taekwon-
do, així com d’excursions lú-
diques.

El Rayo presenta el lleidatà Jordi Figueras
❘MADRID ❘ El lleidatà Jordi Figueras va ser presentat ahir com a
jugador del RayoVallecano, amb el qual jugarà a Primera. Figue-
ras, de 24 anys, arriba cedit pel Rubin Kazan. FelipeMiñambres,
director esportiu del Rayo, va dir que s’hi adaptarà “molt bé”.

El juvenil del Bordeta, d’‘stage’ a Sort
❘ SORT ❘ L’equip juvenil del Bordeta, juntament amb el cos tècnic,
es troba d’stage a Sort, on utilitzaran les instal·lacions de l’Es-
cola de Piragüisme de la localitat.Amb aquest stage, el Borde-
ta vol potenciar la connexió entre els jugadors.
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El Pardinyes es
reforça amb Sanz, del
Balonmano saragossà

❘ LLEIDA ❘ Michel Sanz, ex-
trem esquerrà format a les
categories inferiors del Ba-
lonmano de Saragossa,
s’ha convertit en la prime-
ra incorporació delTrans-
Colias Pardinyes, que tor-
narà a lluitar per una pla-
ça a Primera Nacional.

D’altra banda, seguint
la línia de promoció del
planter, el Pardinyes ha pu-
jat al primer equip al late-
ral esquerrà Francesc Xa-
vier Pifarré.Amés, l’equip
recuperaràAbel Hervàs,
que ha estat intervingut de
l’esquena.

❘ LLEIDA ❘ Les instal·lacions del ClubTennis Urgell acullen fins al 2 de setembre l’English Summer Camp 2011, en què
els participants, d’edats compreses entre els 4 i els 16 anys, practiquen esport alhora que milloren l’anglès. L’En-
glish Summer Camp compta amb la supervisió de 20 monitors especialitzats.

El Tennis Urgell organitza
l’English Summer Camp 2011
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